ÉRVEK  ÉRVELÉS 3.
ÓraTERV
11. évfolyam, MAGYAR NYELV

I. Az óraterv címe, témája: BIZONYÍTÁS ÉS CÁFOLÁS

II. Tudnivalók az óratervről

A feladat javasolt helye, kapcsolódásai: 11 évfolyam, retorika
Tervezett idő: 1 tanóra (45 perc). Az óra a harmadik része egy 3 órából álló tematikai egységnek.

A tanóra feladatainak fókuszai
Tematikus fókusz: Az érv működése. A bizonyíték és a cáfolat.
	Szövegértési fókusz: Hírszöveg problémaközpontú értése. Érvek értése. Bizonyítás és cáfolás közötti különbségtétel.
	Szövegalkotási fókusz: Tétel és érvek fogalmazása.

Kapcsolódás más tárgyakhoz: Társadalomismeret. Etika.

3. óra
BIZONYÍTÁS ÉS CÁFOLÁS

Módszertani javaslatok
Az óra feltételezi az érv és a tétel fogalmának ismeretét. Az óra az Érv 1. kiinduló szövegén alapul.
	Az 1. feladat rövid közös megbeszélése után a 2‒4. feladat páros munkában végezhető, majd az 5-6. feladat újra közös megbeszélés.

Szervezési feladatok és eszközök:
Megfelelő példányszámban kinyomatatott szöveg és feladatsor.




III. Feladatsor

Ráhangolás (2-3 perc)
1. feladat: Tétel
Idézzétek fel az előző órán olvasott hírt és a II. tételt!
Az Országgyűlés hétfőn elfogadta a közoktatási törvény módosítását, amely a 2004-es korlátozás után ismét lehetőséget ad az alsó tagozaton a buktatásra és az osztályozásra.
Az Országgyűlés által hétfőn elfogadott módosítás értelmében már az alsó tagozatban, a második osztály végén is lehet érdemjegyekkel osztályozni a diákokat. Erre eddig csak a negyedik osztály végén volt lehetőség, addig csak szöveges értékelést kaptak a diákok. Az iskolák ezután is dönthetnek úgy, hogy csak szöveges értékelést adnak.
Joób Sándor: Buktatás, osztályozás: érvek, ellenérvek  Index 2010. 07. 06.

II. tétel:
.......................................................................................................................................................
Jelentésteremtés (30 perc)
2. feladat: Érvek
Állapítsátok meg, hogy hogyan viszonyulnak a tételhez a következő érvek! Mondjátok ki következtetésként, hogy melyik szól az egyik és melyik a másik értékelési forma mellett!

Az osztályzatot gyakran használják büntetésre, fegyelmezésre. Gyakori jelenség az iskolában, hogy a rossz magatartású tanulók rosszabb jegyeket kapnak, azaz a jegy nem feltétlenül a tudást fejezi ki.
 Tehát: ...............................................................................................
A hagyományos és megszokott ötfokú skála a tanárnak, a diáknak és a szülőnek is könnyen kezelhető és értelmezhető.
 Tehát: ...............................................................................................
Az osztályozással kapcsolatos félelmek, izgalmak kiválthatnak pszichológiai túlterhelést. 
 Tehát: ...............................................................................................
A jegy egyszerű, de világos jelzést ad a diáknak a teljesítményéről, és versenyre is ösztönözheti.
 Tehát: ...............................................................................................
Az osztályzással könnyebben összemérhető a tanulók egymáshoz viszonyított teljesítménye.
 Tehát: ...............................................................................................
Az osztályzat nem tartalmaz elegendő segítő információt a továbblépéshez.
 Tehát: ...............................................................................................
Ha osztályoznak, a gyerekek egy idő után nem a tudásért, hanem a jó jegyek megszerzéséért tanulnak. A szülők egy részét is csak a gyerek jegye érdekli.
 Tehát: ...............................................................................................
Hat-nyolc éves korban a tanár minősítése jelentősen befolyásolja a gyerek önképét, ezért egy rossz jegy rossz hatással lehet a diákra.
 Tehát: ...............................................................................................
Ötfokú skálán nem lehet elég differenciáltan kifejezni a tanulói teljesítményt. Az osztályozás növeli az értékelés amúgy is szubjektív jellegét.
 Tehát: ...............................................................................................

3. feladat: Érvek  ellenérvek
a) Rendszerezzétek a következő táblázatban az érveket! Figyeljetek a sorok és az oszlopok szempontjaira is!


OSZTÁLYZÁS
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS
Miért rossz?


Miért jó?



b) Összegezzetek, és gondoljátok át: milyen következtetéseket lehet levonni?

4 feladat: Ellenérvből érv
Az érvekhez kapcsolódó kérdések segítségével fogalmazz a szöveges értékelésről szóló érveket!

	Az osztályzatot gyakran használják büntetésre, fegyelmezésre. Gyakori jelenség az iskolában, hogy a rossz magatartású tanulók rosszabb jegyeket kapnak, azaz a jegy nem feltétlenül a tudást fejezi ki.

A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS KIZÁRJA BÜNTETŐ, FEGYELMEZŐ CÉLT?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
	Az osztályozással kapcsolatos félelmek, izgalmak kiválthatnak pszichológiai túlterhelést.

A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS NEM OKOZHAT LELKI VÁLSÁGOT?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
	Az osztályzat nem tartalmaz elegendő segítő információt a továbblépéshez.

A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS SEGÍT A TOVÁBBLÉPÉSBEN?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
	Ha osztályoznak, a gyerekek egy idő után nem a tudásért, hanem a jó jegyek megszerzéséért tanulnak. A szülők egy részét is csak a gyerek jegye érdekli.

AZ ELISMERŐ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS MEGSZERZÉSE NEM LEHET HASONLÓAN ÖNCÉLÚ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
	Hat-nyolc éves korban a tanár minősítése jelentősen befolyásolja a gyerek önképét, ezért egy rossz jegy rossz hatással lehet a diákra.

A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS NEM MINŐSÍT?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
	Ötfokú skálán nem lehet elég differenciáltan kifejezni a tanulói teljesítményt. Az osztályozás növeli az értékelés amúgy is szubjektív jellegét.

A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS NEM SZUBJEKTÍV?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

5. feladat: Cáfolat
Beszéljétek meg!
Mi a különbség a kétféle megközelítés között? Melyik az erősebb, hatásosabb?

Reflektálás (12-13 perc)
6. feladat: Ellenszavazat
(Közös megbeszélés)
A politika ismeri az úgynevezett protest szavazat fogalmát. Beszéljétek meg, hogy mennyiben és miért emlékeztet a táblázat eredménye a protest szavazás okára, helyzetére! Hogyan értékelhető a protest szavazat?


Házi feladat: Szövegértési feladat (A feladat és a megoldása a Mellékletben)
Olvasd el a következő cikket, majd válaszolj a kapcsolódó kérdésekre!


IV. Javasolt megoldások
Ráhangolás (2-3 perc)
1. feladat: Tétel
II. tétel: Szöveges értékelés vagy osztályzás?

Jelentésteremtés (30 perc)
2. feladat: Érvek
A, C, F, G, H, I  szöveges értékelés legyen
B, D, E  osztályzás legyen
3. feladat: Érvek  ellenérvek
a) 

OSZTÁLYZÁS
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS
Miért rossz?
A, C, F, G, H, I

Miért jó?
B, D, E, 


b)
Két szempontból feltűnő az eredmény:
A szöveges értékelés rovatai üresek.  Az érvek az osztályzáshoz viszonyítanak.
Több a „Miért rossz?” rovatba írt betűjel.  Több érv szól ellene, mint mellette. 
Következtetés: Az osztályzás nem túl népszerű értékelési forma, viszont ismert. A szöveges értékelés előnyeit és hátrányait sem tudják megfogalmazni a véleményt mondók.

4. feladat: Ellenérvből érv
Lehetséges elemek:
A szöveges értékelés többszempontúsága, egyedi megfogalmazása, stílusa árnyalt és tapintatos értékelést adhat. A szöveges értékeléshez nem kötődnek előítéletek. Javaslatokat fogalmazhat meg. Kisebb korban nem feltétlenül a gyereknek szól. Szubjektivitását csökkenti a részletezett, több szempontú nyelvi kifejtés felelőssége.




5. feladat: Cáfolat
Egy állítást kétféle módon lehet védeni:
1. A saját állítás megerősítése  bizonyítékok felsorakoztatása.
2. A másik (ellentétes) állítás elbizonytalanítása, megkérdőjelezése  cáfolatok felsorakoztatása.
A másik fél állításának, érveinek cáfolata nem feltétlenül jelenti a saját állítás/érv igazságát. (Attól, hogy neki nincs igaza, még nem biztos, hogy nekem van.) A saját igazság mellett szóló érv tehát erősebb, hatásosabb, mint a másik fél igazságának cáfolata.

Reflektálás (12-13 perc)
6. feladat: Ellenszavazat
A protest szavazat lényege: a választó azt tudja biztosan, hogy mit nem akar. Nem valami mellett, hanem valami ellen dönt. Jobb esetben ezek legalább elvek, célok, rosszabb esetben személyek. 
A felelős döntés lényege, hogy a döntést az befolyásolja: mi mellett tudnak kiállni, és értékekben, elvekben, célokban gondolkodjanak, amelyekkel azonosulni tudnak. Ehhez azonban tájékozódni kell, ismerni kell az összes választási lehetőség lényegét.
A fenti érvek megfogalmazói a szöveges értékelést szemmel láthatólag nem ismerik, hiszen csak az osztályzásról tudnak véleményt mondani. Az eredmény tehát csak felszínesen értékelhető úgy, hogy a többség a szöveges értékelés választja, valójában azonban csak azt olvasható ki belőle, hogy az osztályzást inkább elutasítják.

Melléklet
Jelentős eltéréseket mutat az európai tagországok oktatási gyakorlatában az évismétlés  legalábbis az Európai Bizottság felmérése szerint. 
A kutatási eredmények szerint sokszor nem a teljesítményen múlik, hogy egy diáknak kell-e évet ismételnie: Magyarországon, Csehországban, Németországban, Ausztriában, Romániában és Szlovákiában sokszor az iskolaérettség elérése érdekében tartják vissza a gyerekeket az iskolakezdéstől (Magyarországon és Romániában 75 százalék fölötti volt ez az arány 2007-ben). Ezzel ellentétben Belgiumban, Finnországban, Cipruson és Szlovéniában csak a legritkább esetben fordulnak ehhez a megoldáshoz, bár a helyi jogszabályok lehetőséget biztosítanak rá.
Az évismétlés legtöbbször említett indoka az elégtelen haladás, de több tagországban a sok hiányzás és a magatartási problémák is szerepelnek az indokok között. A gyenge teljesítmény ugyanakkor sok oktatási rendszerben nem vezet évismétléshez, hanem a diákokat egyéb módszerekkel igyekeznek felzárkóztatni az elvárt szintre. Az országok többségében a döntés elsősorban a tanárok kezében van, a szülők véleménye nem játszik döntő szerepet. 
A felmérés szerint uniós átlagban a diákok 7,7 százaléka ismétel évet az általános iskolában (14 éves korig). Legmagasabb (20 százaléknál magasabb) az ismétlők aránya a Benelux-államokban és Portugáliában, legalacsonyabb Nagy-Britanniában, Észak-Európában, valamint a kelet- és közép-európai országokban. Magyarországon ebben a korosztályban 6,2 százalékos volt az évismétlési arány 2009-ben.		MTI
http://eduline.hu/kozoktatas/2011/2/8/20110207_evismetles_iskola_buktatas_europai_unio
1. Mit jelent az első mondat? Húzd alá az igaz válaszokat!
Az európai tagországok között gyakori oktatási viták zajlanak a buktatásról.
Az európai tagországokban nagy különbségek vannak a bukások számában.
Az európai tagországokban nagy különbségek vannak a buktatás céljában.
Az európai tagországokban az Európai Bizottság gyakran felmérést készít a buktatásról.
	Az európai tagországok felméréseinek eltérései nem igazolják, hogy a buktatás indokolt.
2. A 2. bekezdés valójában nem a buktatásról beszél. Fogalmazd meg egy mondatban, hogy mi a témája! Miért kerülhetett szóba a buktatás kapcsán ez a probléma?

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. A 3. bekezdés logikája alapján helyezd el a vázlatban a megadott kifejezéseket!
tanári döntés, egyéb módszerek, haladás, magatartás, szülői vélemény,
hiányzások, felzárkóztatás, évismétlés, gyenge teljesítmény
...........................................................
     
..................................  ......................................    .............................  ................................
  
.............................................................
  				
..............................  ..............................  ..............................

4. A 2. és 4. bekezdés adatainak összehasonlításával állapítsd meg: lehet-e egyértelmű összefüggés az iskolaéretlenség miatti visszatartás/vissza nem tartás és a későbbi bukások száma között! Kiindulásként összegezd vázlat formájában az adatokat!
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Jelentős eltéréseket mutat az európai tagországok oktatási gyakorlatában az évismétlés  legalábbis az Európai Bizottság felmérése szerint. 
A kutatási eredmények szerint sokszor nem a teljesítményen múlik, hogy egy diáknak kell-e évet ismételnie: Magyarországon, Csehországban, Németországban, Ausztriában, Romániában és Szlovákiában sokszor az iskolaérettség elérése érdekében tartják vissza a gyerekeket az iskolakezdéstől (Magyarországon és Romániában 75 százalék fölötti volt ez az arány 2007-ben). Ezzel ellentétben Belgiumban, Finnországban, Cipruson és Szlovéniában csak a legritkább esetben fordulnak ehhez a megoldáshoz, bár a helyi jogszabályok lehetőséget biztosítanak rá.
Az évismétlés legtöbbször említett indoka az elégtelen haladás, de több tagországban a sok hiányzás és a magatartási problémák is szerepelnek az indokok között. A gyenge teljesítmény ugyanakkor sok oktatási rendszerben nem vezet évismétléshez, hanem a diákokat egyéb módszerekkel igyekeznek felzárkóztatni az elvárt szintre. Az országok többségében a döntés elsősorban a tanárok kezében van, a szülők véleménye nem játszik döntő szerepet. 
A felmérés szerint uniós átlagban a diákok 7,7 százaléka ismétel évet az általános iskolában (14 éves korig). Legmagasabb (20 százaléknál magasabb) az ismétlők aránya a Benelux-államokban és Portugáliában, legalacsonyabb Nagy-Britanniában, Észak-Európában, valamint a kelet- és közép-európai országokban. Magyarországon ebben a korosztályban 6,2 százalékos volt az évismétlési arány 2009-ben.		MTI
http://eduline.hu/kozoktatas/2011/2/8/20110207_evismetles_iskola_buktatas_europai_unio
1. Mit jelent az első mondat? Húzd alá az igaz válaszokat!
Az európai tagországok között gyakori oktatási viták zajlanak a buktatásról.
	Az európai tagországokban nagy különbségek vannak a bukások számában.
	Az európai tagországokban nagy különbségek vannak a buktatás céljában.
Az európai tagországokban az Európai Bizottság gyakran felmérést készít a buktatásról.
	Az európai tagországok felméréseinek eltérései nem igazolják, hogy a buktatás indokolt.
2. A 2. bekezdés valójában nem a buktatásról beszél. Fogalmazd meg egy mondatban, hogy mi a témája! Miért kerülhetett szóba a buktatás kapcsán ez a probléma?

A bekezdés az iskolaéretlenség miatti évismétlés európai alakulásáról szól. Magyarországon a bukás, az évismétlés az iskola fogalmával kapcsolódik össze, az óvodai évismétlést nem nevezzük, nem tekintjük bukásnak. Ugyanakkor nyilván ez esetben is évismétlés történik.

3. A 3. bekezdés logikája alapján helyezd el a vázlatban a megadott kifejezéseket!
tanári döntés, egyéb módszerek, haladás, magatartás, szülői vélemény,
hiányzások, felzárkóztatás, évismétlés, gyenge teljesítmény
felzárkóztatás

tanári döntés  szülői vélemény     évismétlés ↔ egyéb módszerek
  
gyenge teljesítmény
   	   	    
haladás  hiányzások  magatartás

4. A 2. és 4. bekezdés adatainak összehasonlításával állapítsd meg: lehet-e egyértelmű összefüggés az iskolaéretlenség miatti visszatartás/vissza nem tartás és a későbbi bukások száma között! Kiindulásként összegezd vázlat formájában az adatokat!

VÁZLAT:
Iskolaérettség érdekében ismétlés:
 - gyakori: Magyarország, Csehország, Németország, Ausztria, Románia, Szlovákia
 - legritkább esetben: Belgium, Finnország, Ciprus, Szlovénia
Későbbi bukás (ismétlés):
 - legmagasabb (20% fölötti) arány: Benelux-államok Portugália
 - legalacsonyabb: Nagy-Britannia, Észak-Európa, kelet- és közép-európai országok
pl. Magyarország 6,2 százalék

Az iskolaéretlenség miatti visszatartás a kelet- és közép-európai országokban gyakori, és az ottani országokban a későbbi bukások száma kisebb.
Belgiumban az iskolaéretlen gyerekeket sem tartják vissza, és később magas a bukási arány.
Lehetséges tehát összefüggés, de nem bizonyítható egyértelműen, hisz nem következetes mindegyik országban.
http://eduline.hu/kozoktatas/2011/2/8/20110207_evismetles_iskola_buktatas_europai_unio







































V. 
Az óratervet készítette: Ritoók Judit
Az óratervet lektorálta: 







V. 
Az óratervet készítette: Ritoók Judit
Az óratervet lektorálta: Fenyő D. György

